
cEsKY PoHAR NA slLNlcl 2017

ĚESKÝ SVAZ
tYKLlsTlKY

lihomorauský krai

cP KYJoV
,rNfl kole regionem Kyjovské Slováckooo

silniční závod s mezinárodní účastí

závod se koná pod záštitou heitmana JMk Bohumila Šimka a starosty města kviova T'rantiška Lukla

Pořadatel: CK DACoM pHARMA KyJov, čsc, vtĚsto KyJov
Místo a termín: Kyjov, Komenského ulice, sobota 15. dubna 201'7 od 9.00 hodin./kat.mláďeže ažen.

Kyjov, Komenského ulice, sobota 1S.dubna 2017 v 14.00 hodin kat.Elite muži
Ředitel závoďa:. VladiŇ Hušek, Lidická l0ó0, Kyjov 697 01, mob: 607 547 937l' e-mail : ckkyjov@sezrram.cz
Tajemník závodu: Martin Ďohna, Kyjov ó9701 ,mob:773093577-e-mail.ďolina.martin@ seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Ondřej Vačkář, mob:I 7 7 822527, e-mail: ondta@v ackar. cz

Přihlášky:

prezentace:

Startovné:

podmfuka startu:

Startují:

nejpozději do 5. dubna 2017 na: www.cyklovysledky.cz v kopii na ckkyjov@sealam.cz

Mládež a ženy:
Sokolovna, ul. Komenského Kyjov - v pátek 14.4.2017 od 19-20h a v sobotu 15.5.2017 od 6.30 hodin
pro kat. m|ádeže ažen.
Ukončení výdeje startovních čísel kategorií mládeže a žen ie v 8:00 hodin.
Startovní čísla pro kategorie mládeže aženplati ze soboty 15.4.2an i na neděli 16.4.2017.

Elite:
Sokolovna, Komenského ulice Kyjov 15.4.2017 od 10.00-12.30 h.

Elite a U23 - dle rozpisu ČP Btite. Případná platba startovného v hotovosti v kanceláři závodu.

Ostatní kategorie:
do 10.4.20|'7 Záci

Kadeti, Junioři, Jrrniorky, Ženy
po 10.4.2011 uvedené stanovené

Platrrá licence pro rok 2017

9:00 Junioři
9:05 Starší žáci + Kadet§
9:08 Mladší žáci+ Žaěky
cca 10.30 Kadeti

50 Kč
100 Kč

+100,-kč

Jrmiorky + Zeny

l4.00 Muži Elite + U23
Y závodě kat. mužů mohou být vypsany prémie.

6 okruhů
2 okruhy
l okrulr
4 okrutry
4 okruhy

ll olauhů

90 km
30 km
15 km
60 km
60 km

165 km

Silniční okruh. Kyjov-Hýsly-Moravany-Kostelec-Kyjov. Délka okru}ru je l5 lan.
Okruh bude protisměrně uzaťen pro veřejnou dopravu od 9:00 hodin až do konce závodů.
Start a cíl všech kategorií bude v Kyjově, ul. Komenského

Trať závodu:



ředpis:

Mechanické vozy:

Porada:

Ceny:

Zdravotni zajištění:

Doping:

Různé:

Závodse koná podle pravidel rychlostní cyklistiky, ustanovení rozpisů ČP muZri a ČP mHdeže a žen pro
rok20l7 a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí ajsou
povinni dodržovat ustanovení zákona č. 361/20a0 Sb. a uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a
rozhodčích. Pořadatel neručlza škody účastníkům vmiklé nebo jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo nuírých technic\ých změn oproti rozpisu závodu z důvodu
nepředvídatelných okolností.

Pořadí bude podle aktuálního pořadl soutěže Čp zotl při respektování Pravidel ČSc, eLSo337 a
čl.S04l4.
Konvojová čísla se budou vydávat po poraděv kanceláři závodu po předložení platné licence.

pro kategorie mládeže ažen
v 8.15 hod v Hotelu Kyjovsloý Pivovar.

pro kategorii Elite + U23
v 12,30 hod v Hotelu Kyjovshý Pivovar

ČP mtádež: minimálně 3 závodníci věcné ceny
Čt Ženy: obdrží finančních ceny: 1. 3000,-, 2. 2.000,-,3. 1000,-, 4. 500,-, 5. 500,-, 6. 500,-, 7. 500,-, 8.

500,-, 9. 500,-, 10. 500,- viz rozpis ČP mládeže ažen20l7
Čp muži: dle rozpisu Čprtiteruzz zotl

Finanční ceny se vyplácí v kanceláři závodlpo vyhlášeníjednotlivých kategorií,

Okresní nemocnice Kyjov.

sokolovna ul. komenského

Pořadatel nezaj ištuj e ubytování a stravu informace na: www.cp201 7.ckdacomkyj ov.cz
Sprchy Sokolovna ul. Komenského
WC Sokolovna ul.Komenského+mobilní WC.
Parkoviání dle pokynů pořadatelů.

Rozpis ávodu schválen: STK ČSC dne 15. 3.2017


